
Hodnocení ú časti SK Slavoj Pozde ň B v podzimní části VI. t řídy, skupiny B: 
 
Náš B-tým měl na podzim 2012 na rozdíl od áčka lepší první polovinu sezóny, ve které 
odehrál, stejně jako oba naše další celky, sedm zápasů bez porážky. Však také po 
sedmém kole byl v čele tabulky o bod před Neuměřicemi, jež však měly o zápas méně.  
V prvním střetnutí podzimní části si bégo zopakovalo poslední jarní kolo a na horké 
zlonické půdě bylo opět úspěšné. Stejně jako tenkrát domácí mužstvo od začátku mocně 
tlačilo a po rohovém kopu se dostalo do vedení. Další již jistý gól odvrátil z brankové čáry 
Pepa Černý a když Zlonice polevily, vystrčili jsme růžky. Dvě pěkné šance se nám ale 
nepodařilo proměnit a poločas byl 1:0. Druhá půle se nesla opět ve znamení tlaku 
domácích, ale postupně jsme převzali iniciativu a nakonec byli i lepší. Podařilo se nám 
vsítit dvě branky a, řekněme zaslouženě, vyhrát. Na druhý zápas doma proti Knovízi se 
sešlo dvacet hráčů a tak přednost dostali ti, kteří by neměli hrát v neděli. Od začátku 
vyrovnaný průběh vyústil ve vedoucí branku již v 18.minutě, ale hosté postupně ovládli 
střed hřiště a ve druhém dějství skoro celé. Naše obrana je do vážnější šance nepustila, 
až v poslední čtvrthodině jistil bodový zisk mladý gólman. Když už Knovíz branku docílila, 
sudí Bláha ji neuznal pro ofsajd. Další kolo nás poslalo k sousedům na Zichovec a po 
raketovém nástupu jsme vedli již od 3.minuty. I pak jsme kontrolovali hru a byli lepším 
týmem. Do druhého poločasu domácí posílili a rychle vyrovnali. Díky hráčům z áčka 
Zichovec hru vyrovnal a měl i další šance, ale po brejku jsme šli opět do vedení. Pár minut 
před koncem jsme mohli i rozhodnout, ale balon trefil břevno. Naopak domácím se 
posléze podařilo vyrovnat na 2:2. Za týden do Pozdně přijela Slatina, nedávný účastník 
vyšší soutěže, která měla zkraje více ze hry, ale hodně nepřesnou mušku či se do 
zakončení vůbec nedostala. My hráli na brejky a po jednom z nich kopali penaltu – 1:0. 
Potom se jako perfektní nahrávač ukázal P. Vyhnánek, po jehož dvou ukázkových akcích 
jsme se dostali do vedení 3:0. Druhá půle vyznívala dlouho pro nás, ale dalšího gólu jsme 
nedocílili. Naproti tomu hosté po jednom rychlém útoku snížili, na víc se však nezmohli a 
tak jsme mohli slavit výhru 3:1 a opětovné obsazení první pozice v tabulce. Týden na to ve 
Vrbičanech byl souběh, a protože se tam hrálo dřív, vyměnila si mužstva hráče. Jedna 
z posil také poměrně brzy otevřela skóre, jenže pak oba celky „zlenivěly“ a hrál se pěší 
fotbal. Byli jsme ale lepší a dokázali dát i druhý gól. Ve druhém poločase domácí přitlačili, 
ale nás podržel Martin Kraus v bráně a tak jsme zase vyhráli, tentokrát 2:1. Další domácí 
utkání slibovalo brankové hody – přijely předposlední Pchery B. My to však pojali lehce 
defenzivně, nastoupili jen s jedním útočníkem a přesto od 6.minuty vedli. Pak ale převzali 
otěže hosté, kteří hráli v pohybu a po ráně do břevna se jim podařilo vyrovnat z penalty na 
1:1. Potom nás opět podržel mladý brankař a po penaltě už béčko zase vedlo – 2:1. Druhá 
půle, to byla hra nahoru dolů, ve které M. Kraus udržel na uzdě střelce hostí, kteří navíc 
trefili další břevno. Nám se nakonec podařilo přidat třetí branku a uhájit výhru 3:1. Příští 
týden se jelo do Černuce, jejíž B-tým patřil do horní poloviny tabulky. Hrálo se většinou 
mezi šestnáctkami, balon měli častěji na kopačkách domácí, ale šancí bylo minimum. Ve 
druhém poločase se karta obrátila a začaly padat góly. My měli míč více u nohy, ale do 
vedení se dostali domácí borci. Vyrovnat se nám podařilo až za 20 minut a zdálo se, že 
máme k výhře blíž. Po fatální chybě R. Holuba jsme však tahali za kratší konec a do 
závěrečného hvizdu zbývalo pár minut. V té poslední pak sudí Galgonek nařídil penaltu a 
tím nám notně přispěl k remíze 2:2. Za týden na Tuřanech nám to nevyšlo, vyrobili jsme 
mnoho chyb a tím domácím ulehčili cestu za vítězstvím. Od vyšší porážky nás uchránil M. 
Kraus a branková konstrukce. Naději na lepší výsledek žila dlouho, ale nedařilo se 
proměnit šance, které jsme si vypracovali – konečný výsledek 4:1 je až příliš krutý. Po 
týdnu volna jsme se propadli v tabulce na čtvrtou pozici a pak doma přivítali mužstvo 
Zákolan, jež aspiruje na postup. Hosté byli lepším celkem a po tečované střele šli do 
vedení. Naše hra se utápěla v nepřesnostech a tak hosté zvýšili na 0:2 a soustředili se na 
bránění výsledku. Jejich pasivita si říkala o potrestání, ale naše muška byla vychýlená a 



tak jsme odevzdali body podruhé za sebou a zároveň klesli na šesté místo. Příští týden 
v Otvovicích proti místnímu béčku však měl mančaft ve svých řadách „Ducháčka“ Prokyho 
a ten to zařídil. Tři góly dal a na čtvrtý nahrál, což na domácí stačilo. Ti ale nedali svou 
kůži zadarmo, v závěru snížili z 1:4 až na 3:4 a zle nám zatápěli. Nervy drásající koncovku 
se podařilo zvládnout a výhru uhájit. O sedm dní později na náš trávník přijeli hráči 
Neuměřic, v té době již vedoucí tým soutěže. V úvodu to vypadalo slibně, ale kromě tyčky 
jsme nic z tlaku nevytěžili. Postupně se naše hra opět přesunula na polovinu hřiště, kde 
jsme dlouze kombinovali. Bez střelby se góly nedávají a tak povedená rána z dálky 
znamenala v polovině střetnutí vedení hostů 0:1. Ve druhé dějství jsme stále drželi balon 
na kopačkách, ale Neuměřice z brejku daly na 0:2. Nám se potom poštěstilo vyrovnat, ale 
hosté znova strhli vedení na svou stranu. Naše béčko se z herního stereotypu nevymanilo 
a odešlo poraženo 2:3. Poslední zápas nás čekal na Smečně – bylo to odložené 10.kolo a 
souběh … Po nepovedeném utkání jsme odjížděli s nášupem 7:2, ačkoliv jsme míč 
kontrolovali jistě hodinu. To k ničemu to nevedlo a prohráli jsme rozdílem třídy.  
Po dlouhé šňůře sedmi zápasů bez porážky přišlo procitnutí v závěru sezóny, kdy jsme 
prohráli čtyři z pěti utkání, z toho dvakrát s adeptem postupu doma. Celkově však šesté 
místo s dvaceti body na kontě lze hodnotit jako úspěch. Připočteme-li k tomu mizivou 
výpomoc hráčů prvního celku, kdy někteří z loňských kanonýrů nenastoupili ani jednou či 
jen párkrát a pomohli celými dvěma góly, je to velký úspěch. Ano, produktivita mužstva je 
žalostná a pouhých 24 branek v sítích soupeřů nám dá průměr dvě branky na zápas –  
v tomto směru jsme byli třetím nejhorším týmem společně s jedenáctými Vrbičany. Kromě 
posledního mače jsme však potvrdili zlepšenou obrannou hru z jara a mohli se spolehnout 
na gólmana, což nám přineslo celkem lichotivé a také nečekané postavení v tabulce.  
 
Branku bez prvního zápasu hájil dorostenec Kraus a chytal velmi dobře – v 11 zápasech 
obdržel 25 branek a byl u pěti výher, dvou remíz a čtyř porážek. Jednou u výhry 2:1 ve 
Zlonicích zaskočil Honza Zelený. 
 
V obraně nastoupili 11x Jarda Sachl a Roman Holub, 10x Pepa Černý a 9x Pavel Tomeš.  
Ve středu hřiště odehrál nejvíc minut ze všech Vašek Cimrman, jenž nastoupil 12x, Honza 
Prokeš a Martin Matušů byli 11x, Marek Kuhn 9x, Honza Port 8x a Pavel Vyhnánek 7x, 6x 
vypomohl Karel Lasík.  
 
Nejvíce hráčů se vystřídalo v útoku, když 8x naskočil Tomáš Cífka a 9x Kuba Kvasnica, 
který ale hrál i v obraně. Čtyřikrát nastoupil Tomáš Hotový, 2x Martin Štěpánek s 
Tomášem Kédlem a Pavlem Dlugim, jen jednou si zahrál Tomáš Hort.  
 
Nejčastěji střídajícím hráčem je Jirka Mikuláš, jenž si připsal 10 startů. Pětkrát přišel na 
pomoc Vašek Zelenka, dvakrát mužstvu vypomáhal Roman Tyluš a Míra Cífka, jednou 
Pavel Paur a Martin Zahradník.  
 
Nejvíce branek (6) vsítil Honza Prokeš, 3x se trefil Tomáš Cífka, dvakrát Jarda Sachl, Jirka 
Mikuláš, Karel Lasík a Martin Matušů, po jednom gólu zaznamenali Pavlové Dlugi, Paur a 
Vyhnánek, Tomášové Kédl a Hotový, Vašek Cimrman a Kuba Kvasnica.  
 
Nejlépe nahrával Vašek Cimrman – 6x a Pavel Vyhnánek – 3x. Šest dalších hráčů má 
připsanou jednu asistenci, jejichž záznamy ale nejsou úplné stejně jako evidence žlutých 
karet, kde je „nejlepší“ Kuba Kvasnica se třemi kartami a Vašek Cimrman se dvěma. 
Příjemná je možnost konstatovat, že vyloučen nebyl nikdo. 
 
Výhodu pokutového kopu mělo mužstvo třikrát a vždy uspělo (1x Karel Lasík a 2x Martin 
Matušů), proti nám rozhodčí nařídili dvě penalty a obě také soupeři proměnili.  



 


